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La Pinassa Premià de Dalt

També hi ha el tema sanitari, l’ali-
mentació i altres cures... tot s’ha de 
tenir molt pautat?

Realment hi ha molt poques malalties 
que els animals ens poden transmetre a 
nosaltres, però el tema de lliurar-los de 
paràsits és clau perquè és de les poques 
coses que ens poden passar. També és 
fonamental vacunar-los per evitar que els 
virus que ara tenim controlats no tornin 
a propagar-se, perquè són malalties mor-
tals. I després hi ha els temes sanitaris: 
les boques, les higienes... Penseu que els 
gossets, sobretot si hi ha nens a casa, van 
llepant el terra, a vegades ens llepen a 
nosaltres... 

Creus que cal conscienciar sobre 
el fet que un gos no és una joguina i cal 
explicar abans de tenir un gos tota una 
sèrie de consideracions?

Els gossos són éssers vius i com a 
tals necessiten una persona responsable. 
Gairebé tots els infants si els preguntes 
si volen un gos et diran que sí. Els més 
importants són els pares d’aquests infants: 
ells han de voler el gos, perquè al final quan 
els nens rebin el gos jugaran amb ell però 
no en seran els responsables. Hi ha d’haver 
una persona adulta que realment el vulgui, 
que sigui l’encarregat de passejar-lo, de 
portar-lo al veterinari... l’encarregat de fer 
totes aquelles coses que necessita l’animal. 

Cal fer pedagogia o educar abans 
de regalar un gos?

El més important és que la gent s’infor-
mi abans d’agafar un gos. Saber quin gos 
és el millor. Hi ha gossos de molts tipus i 
la gent té una vida molt diferent. Hi haurà 
el jove que va molt a la muntanya i que 
necessita realment un gos per córrer, en 

aquests casos pot agafar un gos caçador o 
un pastor, però, per exemple, hi ha famílies 
que agafen aquest tipus de gossos i no 
tenen el temps per aquest tipus de gos. Jo 
recomano que si realment voleu un gos, us 
veniu a aconsellar perquè depèn de l’estil 
de la família van bé unes races o altres, o 
no cal que sigui de raça.

El tema de les adopcions en comp-
tes de comprar, què en penses?

És molt important perquè realment hi 
ha molts gossos a les gosseres. És veritat 
que amb la pandèmia molts en van sortir, 
excepte les races perilloses. Però la gent 
que adopta gossos n’ha de saber perquè 
per desgràcia els gossos de gossera tenen 
una motxilla al darrere i has de saber com 
adaptar aquesta motxilla i entendre el gos. 
Però està clar que adoptar un gos és millor 
que no pas anar-lo a comprar.

És important esterilitzar-los?
En gats, ho recomano tant les femelles 

com els mascles. En les femelles, per evitar 
camades no desitjades i en els mascles, per 
evitar baralles. En el cas dels gossos, ho 
recomano en les femelles. Un cop passat el 
primer zel és el moment d’esterilitzar-les 
perquè disminueixes tumors mamaris, 
vaginals, problemes de matriu... En el cas 
dels gossos mascles, només recomano 
esterilitzar-los quan hi ha un problema de 
comportament. 

Teniu una bona rebuda en entrar 
gràcies a la Nikka, la vostra gosseta.

Sí, la Nikka és molt important perquè 
facilita amb la seva presència que els gos-
sos entrin més tranquils! Els gossos entren 
a saludar-la i aquest és un punt en què els 
treu els nervis, ja que veuen que ella ja està 
aquí, que la clínica ja fa olor d'ella.

Quant temps fa que ets aquí a pocs 
metres de la plaça de la Fàbrica?

Doncs ja farà set anys. De fet, nosal-
tres treballàvem al Masnou, que és on vi-
vim, i va arribar un moment en què teníem 
ganes d’obrir la nostra pròpia clínica. Una 
amiga que viu aquí a Premià de Dalt ens 
va comentar que hi havia aquests locals 
nous... Vam venir, vam veure el local i cap 
aquí!

Quins serveis ofereixes, Eva? Què és 
el que podem trobar a Animalons?

Vam començar només amb veterinària, 
després vam ampliar la botiga. La nostra 
intenció és que la gent que ve aquí ho tingui 
tot, accessoris, pinso... Ens van demanar 
molt el servei de perruqueria i ara des de 
fa uns tres anys el meu marit, el Josep 
Lluís, treballa amb nosaltres. 

El concepte de mascota ha canviat 
molt amb el temps, i ja són un membre 
més de les famílies. Què és el que ne-
cessita una mascota per estar bé?

El que és important és tenir temps. 
L’animal necessita amor i dedicació. Hi ha 
gossos, per exemple, que necessiten que el 
seu propietari tingui més temps lliure que 
d’altres. També s’ha de tenir en compte 
la despesa econòmica, perquè si el tenim 
l’hem de tenir bé, comprar pinso, despara-
sitar-lo... Sobretot s’han de tenir ganes de 
tenir-lo i d’estimar-lo.

Eva Rocas-Albas
Veterinària del Centre 
Veterinari Animalons
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